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RESUMO 

As concentrações de empresas em termos geográficos e setoriais ocupam as pautas das 

discussões sobre o fomento do desenvolvimento regional com base nos conceitos de cluster 

e de Arranjos Produtivos Locais, que têm como fundo o crescimento econômico, baseado em 

vantagens competitivas que apresentam uma evolução no decorrer do tempo. Este trabalho 

foi realizado embasado em pesquisa bibliográfica e de campo que, a partir dos conceitos 

citados, têm como objetivo a perspectiva das vantagens competitivas e seu processo 

dinâmico. A pesquisa empírica ocorreu no cluster vitivinicultor da cidade de São Roque, no 

interior do Estado de São Paulo, por intermédio de entrevistas, que permitiram desenvolver 

análise e tecer considerações sobre as Vantagens Competitivas e a evolução histórica para o 

estágio atual. Os tópicos abordados contemplaram correntes distintas, quanto aos aspectos 

da rivalidade e cooperação entre os participantes de um cluster. De um lado os que entendem 

que somente a intensa rivalidade é capaz de formar players competitivos e de outro o 

entendimento de que a cooperação entre os concorrentes é uma forte fonte de vantagem 

competitiva. A pesquisa de campo pode trazer o pensamento dos empresários participantes 

quanto a este tema, procurando tratar da dinâmica competitiva da região. 

 

Palavras-chaves: Cluster; Rivalidade; Cooperação e vantagem competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The companies contain geographical and sectorial terms, such as the operations of 

discussions on regional development based on the concepts of cluster and site creation, which 

have the same level of economic growth, are based on competitive advantages that show an 

evolution in the course of doing time. The work was carried out undercovered in bibliographical 

and field research, with the purpose of promoting the improvement of the competitive 

advantages and its dynamic process. An empirical research was carried out in a viticulture 

cluster of the city of São Roque, in the interior of the State of São Paulo, through interviews, 

which allowed to develop analyzes and to make considerations about Competitive Advantages 

and Statistics. The topics covered prevail over the distinctions, aspects of rivalry and 

cooperation between the participants of a cluster. On the one hand the entreatment that only 

intense competition is able to form competitive players and the other knowledge of the 

communication between the consumer is a strong font of competitive advantage. A field survey 

can bring the thinking of a party to a theme, with a look at the region's competitiveness. 

 

 
 
Keywords: Cluster; Rivalry; Cooperation and competitive advantage. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os clusters de empresas proporcionam grande desenvolvimento para as localidades 

onde estão situados. Desde os anos 70 do século passado, fazem parte das pautas 

desenvolvimentistas, é quando o nordeste italiano, na contramão da forte crise 

mundial, registrou crescimento econômico elevado, contrastando com a tendência 

global passou a servir de exemplo para a Economia mundial. Historicamente, essa 

região era conhecida como uma das mais pobres da Itália, inclusive por ter sido 

fornecedora de elevado número de imigrantes. 

Esse sucesso estava na competitividade de algumas atividades econômicas 

desempenhadas por um conjunto de empresas interdependentes, concentradas em 

determinadas localidades e por setores econômicos, I distretti industriali. Voltam à 

tona os conceitos de Industrial District feitos por Marshall (1988), de certa maneira 

abandonados, desde o final do século retrasado. Iniciou-se assim um processo de 

revisão dos distritos industriais, sendo que um dos estudiosos a despontar foi o 

americano Michael Porter (1999), ao desenvolver a abordagem com a nomenclatura. 

Os distritos industriais italianos não surgiram naqueles anos, mas passaram a chamar 

a atenção pela peculiaridade quanto ao modo de produzir e pelo sucesso em época 

de enorme crise. 

No Brasil, já existiam os polos industriais, maneira como sempre foram nomeadas as 

concentrações de empresas em termos geográficos e por setor de atividade. O termo  

polos industriais passou a ser utilizado mais recentemente, algumas entidades 

voltadas para o fomento do desenvolvimento, como o BNDES (Banco Nacional do 

Desenvolvimento Social), o SEBRAE (Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresa) 

e a FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) passaram a adotar o 

conceito de Arranjos Produtivos Locais (APLs), que difere em aspectos de 

fundamental importância ao conceito de cluster,  quanto à interpretação da 

cooperação entre os participantes, assunto tratado na Revisão Bibliográfica deste 

trabalho. 

Os clusters são vistos como um arranjo estratégico pelo seu potencial de crescimento. 

Deles várias são as propriedades em termos de vantagens competitivas. Este trabalho 

pretende refletir sobre as Vantagens Competitivas do Cluster vitivinicultor da cidade 
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de São Roque identificadas atrás do modelo de Diamante da Vantagem Competitiva 

Local, proposto por Porter (1999). 

Desta maneira, a pesquisa apresenta na revisão bibliográfica os conceitos de 

concentrações de empresas em termos geográficos e setorial. Há duas linhas de 

pensamento sobre este mesmo assunto: o termo APL e cluster, que foram tratados 

neste trabalho.   

Trata também da busca das Vantagens Competitivas, sendo que sobre este ponto 

depara com divergência entre os autores, podendo apontar duas correntes com 

entendimentos distintos onde os papéis ou da competição ou da cooperação tomam 

importâncias como vetores das Vantagens Competitivas. De um lado o Diamante da 

Vantagem Competitiva Local, proposto por Porter (1999) com seus atributos 

específicos, mas onde a rivalidade entre os concorrentes assume o papel principal de 

forjar um ambiente competitivo, e quanto mais intensa essa rivalidade, mais aptas 

estarão as empresas do cluster para enfrentar a concorrência global. De outra maneira 

há uma outra corrente de autores que entendem que, apesar da concorrência entre 

empresas, há espaço para a prática de cooperação a qual encena o papel principal 

de vetor do desenvolvimento de vantagens competitivas de um cluster. 

 

1.2. Problema 

Este trabalho fez um estudo de caso para investigar de maneira conjunta as empresas 

que compõem o cluster vitivinicultor de São Roque, com o objetivo de analisar a 

relação de cooperação entre as empresas concorrentes neste cluster e entender se 

esta relação gera vantagem competitiva quando comparado a outros clusters 

concorrentes, buscando responder ao seguinte problema de pesquisa:  

Há cooperação entre os vitivinicultores da cidade de São Roque que possa gerar 

vantagem competitiva para as empresas locais? 

1.3. Hipótese 

Diante da indagação proposta no problema de pesquisa, são levantadas as seguintes 

hipóteses: 

Hipótese 1 -   
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Há uma cooperação, mesmo que implícita, entre os integrantes do cluster vitivinicultor 

de São Roque que pode ser uma cooperação irrelevante para o todo, conforme 

definido por Suzigan et. al (2001).  

Hipótese 2  

Há uma parceria importante entre o aglomerado de São Roque e os fornecedores de 

matérias primas do Rio Grande do Sul que pode ser uma cooperação relevante, 

definida por Suzigan et. al (2001). 

Hipótese 3 

Havendo cooperação entre os participantes do cluster, ela lhes dá vantagem 

competitiva em um contexto coletivo. 

1.4. Justificativa 

Este trabalho, tendo em vista eleger um tema em plena ascensão quanto à discussão 

no meio acadêmico, pode contribuir para a ampliação das referências sobre o assunto 

para a verificação da efetividade da aplicação das teorias desenvolvidas até o 

momento, através da comparação com a prática exercida pelas vinícolas da cidade 

de São Roque. 

Acredita-se ainda que este trabalho, que complementa outras pesquisas já realizadas 

na cidade de São Roque, possa contribuir para o meio empresarial local, a formação 

de políticas públicas de caráter desenvolvimentista, bem como para estudantes que 

pretendem abordar tal temática. 

1.5. Objetivo geral 

Averiguar se há cooperação ou não entre os participantes do cluster. 

1.5.1. Objetivos específicos  

Dentro da perspectiva da dinâmica da vantagem competitiva, procurar as relações e 

interações entre: 

- As empresas participantes do cluster 
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 - Das empresas do cluster vitivinicultor de São Roque com outras empresas 

concorrentes que se localizam em outros clusters 

- Do cluster de São Roque com outros clusters concorrentes 
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2. METODOLOGIA 

De acordo com Newman (1998), as pesquisas podem ser: exploratórias, descritivas 

ou explanatórias. A exploratória objetiva aprender e entender mais sobre um 

determinado tópico, formular questões que possam ser respondidas por pesquisas 

futuras. A pesquisa descritiva relata com detalhes específicos determinada situação, 

ocorrências sociais ou relações. Normalmente a pesquisa exploratória focaliza na 

questão “o que”, a descritiva nas questões “como” e “quem” e a explanatória tem como 

ponto focal o “por que”. 

Sob o ponto de vista de sua realização, Creswell (2007) apresenta três tipos de 

pesquisas: qualitativa, quantitativa e modelo misto. A qualitativa procura explorar e 

entender os meios pelos quais indivíduos ou grupos descrevem determinados 

problemas humanos ou sociais. Normalmente os dados são coletados por meio de 

entrevistas, seguidas da análise e da interpretação dos dados obtidos pelos 

pesquisadores, possibilitando que se parta de temas mais restritos para temas mais 

gerais. A pesquisa quantitativa é utilizada para testar objetivos e ou teorias mediante 

o exame da relação entre variáveis, que normalmente se traduzem em dados 

numéricos e que são analisados por meio de técnicas estatísticas. O modelo misto 

utiliza-se da combinação dos dois tipos apresentados acima, podendo ser em forma 

sequencial ou paralela. Newman (1998) argumenta que as pesquisas qualitativas e 

quantitativas diferem em muitos aspectos, mas que também se complementam. 

Yin (2003) apresenta várias formas de se realizar pesquisas em ciências sociais: 

estudos de casos, experimentos, surveys histórias e análises de informações de 

arquivos. Para o autor, cada estratégia possui vantagens e desvantagens, 

dependendo geralmente de três condições:  

(1) Do tipo de questão de pesquisa;  

(2) Do controle que o observador tem sobre os eventos comportamentais 

analisados;  

(3) De fenômenos contemporâneos em oposição aos históricos.  
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Tais condições estão associadas à forma como se pretende desenvolver a questão 

de pesquisa e envolvem as perguntas básicas: Como? Por quê? Quem? O que? 

Onde? Quanto? 

Para a realização desta pesquisa foi adotado o método do Estudo de caso (Yin 2003).  

Foi utilizada a pesquisa exploratória por intermédio de questionário com perguntas 

abertas para identificar variáveis relevantes para futuras conclusões deste trabalho, 

que, em sua essência, tem um modelo qualitativo (NEWMAN, 2006). 

 

2.1. Método de pesquisa  

Como método foi utilizado o estudo de caso definido por Yin (2001) como: “uma 

estratégia de pesquisa que compreende um método que abrange tudo em abordagens 

especificas de coletas e análise de dados”. A pesquisa de campo foi realizada através 

de um roteiro com tópicos pré-estabelecidos, aplicados em entrevistas junto aos 

principais executivos das 8 empresas pesquisadas, além de levantamentos de dados 

secundários obtidos por intermédio de sites das empresas, revistas e livros que 

continham conteúdos sobre o cluster. Este trabalho se limitou a descrever sobre 8 

vitiviniculturas das 13 registradas no SINDUSVINHO (Sindicato da Indústria do Vinho 

de São Roque) por questões de limitação de tempo para desenvolver a pesquisar que 

continha grande quantidade de dados não estruturados.  

A pesquisa foi realizada com as seguintes etapas: 

(1) Levantamento de dados secundários; 

(2) Preparação de pesquisa a ser aplicada; 

(3) Aplicação das entrevistas com os roteiros pré-estabelecidos; 

(4) Levantamento dos dados; 

(5) Relacionamento dos dados coletados e da bibliografia sobre o tema; 

(6) Conclusão dos objetivos propostos. 

As referências secundárias consultadas foram: Livros, artigos, sites das vinícolas e 

site da Prefeitura da cidade, que embasaram os referenciais teóricos sobre temas 

abordados no trabalho.  

Concluída a compilação bibliográfica, deram-se as atividades em campo que teve 

como embasamento um questionário de perguntas abertas que foi testado em dois 
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proprietários de vinícolas, após constatarmos que tivemos respostas dentro do 

esperado para este trabalho seguimos com a pesquisa de campo que teve como 

objetivo auferir a efetivação do que se constatou na revisão literária. 

Os dados fornecidos foram gravados por dispositivo de gravação de áudio, o que 

permitiu uma maior fidelidade dos relatos. 

A seguir é apresentado o roteiro de temas pré-estabelecidos que foram abordados 

com os executivos entrevistados: 

 História do Cluster e da empresa 

 O Surgimento 

 Evolução da Tecnologia 

 Há troca de informações, competências e conhecimento entre as empresas 

pertencentes ao Cluster de São Roque? 

 Em havendo trocas, ela ocorre de forma deliberada ou espontânea 

(Cooperação)?  

 Há limites na troca (Competição)? 

 Competências dos outros clusters 

 Há Clusters mais avançados? 

 Quais e Porquê? 

 É possível suprir essas diferenças? 

 Como é percebida a concorrência em relação a outros clusters?  

 Como sendo o cluster concorrente? 

 Um produtor, ou mais produtores como concorrentes? 

As observações, bem como a discussão sobre os resultados far-se-ão nos capítulos 

seguintes. 

Por fim, confrontou-se as referências teóricas e a análise dos dados obtidos em campo 

culminando nas considerações finais deste estudo de caso. 
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3. REFERENCIAL TEORICO  

Este tópico apresenta uma revisão teórica sobre: Clusters, APLs (Arranjos Produtivos 

Locais) e Vantagem competitiva, temas abordados no campo da literatura da 

administração e negócios. 

3.1. Clusters e Arranjos produtivos locais (APLs) 

Na literatura de administração pode-se encontrar dois termos mais usuais para 

designar o mesmo fenômeno, são eles: s e APLs – Arranjos Produtivos Locais. Cluster 

é uma concentração geográfica de empresas de um mesmo setor de atividade 

econômica, fornecedores especializados, prestadores de serviços, empresas em 

setores correlatos e outras instituições específicas (universidades, órgãos normativos 

e associações comerciais), que competem, mas também cooperam entre si. 

(PORTER, 1999 a). 

No Brasil, entidades como a FIESP e o SEBRAE passaram a adotar a nomenclatura 

Arranjos Produtivos Locais. (SEBRAE, 2004a). Conforme Lastres e Cassiolato (2003) 

os arranjos produtivos locais são aglomerações territoriais de agentes econômicos, 

políticos e sociais - com foco em um conjunto específico de atividades econômicas - 

que apresentam vínculos mesmo que incipientes. Geralmente envolvem a 

participação e a interação de empresas - que podem ser desde produtoras de bens e 

serviços finais até fornecedoras de insumos e equipamentos, prestadoras de 

consultoria e serviços, comercializadoras, clientes, entre outros - e suas variadas 

formas de representação e associação. Incluem também diversas outras 

organizações públicas e privadas voltadas para: formação e capacitação de recursos 

humanos, como escolas técnicas e universidades; pesquisa, desenvolvimento e 

engenharia; política, promoção e financiamento (LASTRES E CASSIOLATO, 2003). 

Cipolla (2004) observa que no ponto de vista de Porter, há um destaque quanto ao 

fato de os participantes de um virem a competir e não apenas cooperar entre si. 

“Quanto mais localizada, mais intensa é a rivalidade; e quanto mais intensa, melhor” 

(PORTER, 1999a, p 193).  

E, embora o conceito APLs, arranjos produtivos locais, guarda semelhança ao 

conceito, os que adotam essa sigla, normalmente entendem que deva existir 

cooperação entre os participantes de um mesmo elo da cadeia produtiva em 
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detrimento da concorrência interna, e que o fato dos concorrentes cooperarem entre 

si, pode vir a ser um fator gerador de vantagem competitiva perante empresas isoladas 

e outros clusters rivais. Já a definição proposta por Porter (1999, 1999 a, 1999 b) 

coloca como vetor para gerar vantagem competitiva, a existência de rivalidade entre 

empresas concorrentes em um mesmo cluster o que é fundamental para fortalece-las 

e vencer a concorrência em níveis internacionais (CIPOLLA, 2004).  

O termo Arranjo Produtivo Local (APL) passou a ser adotado pelas entidades como o 

SEBRAE, Serviço de Apoio às Micro e Pequena Empresas (SEBRAE, 2004), a FIESP, 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (PIVA, 2003) e a REDESIST (Rede 

de Pesquisas em Sistemas Produtivos e Inovativos Locais), da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (LASTRES; CASSIOLATO,2003). 

Este termo é apresentado em discurso oficial da Fiesp, substituindo Clusters, 

conforme o presidente da entidade Sr. Horácio Lafer Piva (2003) no encerramento do 

ano de 2003. A definição menciona a concentração de empresas por atividade 

produtiva e territorial, posiciona-se quanto à questão da cooperação admitindo esta 

como possível entre os participantes no sentido horizontal da cadeia produtiva. 

Ressalva ainda a importância dos demais atores locais: governo, associações 

empresariais, instituições de crédito, ensino, pesquisa. (SEBRAE, 2004); (LASTRES; 

CASSIOLATO, 2003). 

Contemporaneamente, no Brasil, vem se consagrando o termo APL, ao invés de 

cluster. Ocorre que o Arranjo Produtivo Local remete-se à produção, enquadrando, 

portanto, os setores que produzem, ou seja, setores industrial, agrícola e agro 

industrial,  e exclui os arranjos comerciais, como ocorre na cidade de São Paulo, tais 

como: rua São Caetano em que há o comércio voltado às noivas;  rua da Consolação 

com o comércio voltado a artigos de iluminação; região do Brás e do Bom Retiro com 

comércio voltado ao setor de confecções e, a da Rua 25 de março que é uma central 

atacadista diversificada.  

Diante deste contexto este trabalho adotou o termo APL para designar o cluster 

vitivinicultor de São Roque, por entender que este termo abriga todas as 

possibilidades de uma concentração geográfica de empresas de um mesmo setor de 

atividade econômica.  
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3.2. A formação de clusters e APLS 

Constituídos, principalmente, por pequenas empresas, os clusters propiciam maiores 

oportunidades de trabalho para novas empresas e trabalhadores regionais, criando 

assim uma rede de poder. Taís et al. (2009) afirmam que uma rede de poder localizada 

se dá pela existência de setores produtivos regionalizados, dentro de um cluster de 

empresas que se relacionam entre si, que são orientados por interesses econômicos, 

pela cultura e pelo ambiente institucional em que está inserido. 

Os clusters, normalmente, são constituídos ao redor de regiões que detém os 

suprimentos necessários para abastecê-los.  

Vasconcelos et al. (2005) registram ainda a sinergia criada pelos integrantes de um 

como uma espécie de cola social: 

 “Crucial para o estabelecimento de s e APLs é a presença 

de uma “cola social”, oriunda de redes de relacionamentos 

entre empresas semelhantes e entre estas e seus 

fornecedores e provedores de serviços locais, do papel das 

instituições de ensino, pesquisa e associações regionais”. 

3.3. A vantagem da localização 

A criação de um ecossistema favorece a inter-relação entre o cluster e a região como 

um todo, que muitas das vezes se adapta as necessidades do cluster que passa a ser 

responsável por parte expressiva da receita e desenvolvimento da cidade/região em 

que está inserido (MONTEIRO, 2004). 

Diante disso, a cooperação pode ocorrer tanto horizontalmente entre as empresas de 

um APL que têm atividades semelhantes, como verticalmente, englobando toda a 

cadeia produtiva, organismos locais de suporte e setor público (VASCONCELOS et 

al, 2005). 

A interação mútua deste ecossistema pode ser compreendida através das cinco forças 

de (PORTER, 1999), rivalidade entre os concorrentes, poder de negociação dos 

clientes, poder de negociação dos fornecedores, ameaças de entrada de novos 
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concorrentes e ameaças de produtos substitutos, que ditam a sinergia do quanto aos 

envolvidos e o desenvolvimento deste com inovações, economias de escala e escopo. 

Podendo assim, gerar vantagens competitivas através da exploração das diversas 

economias do cluster e da eficiência econômica permitida através deste. 

É possível observar que as empresas pertencentes aos clusters desfrutam de um 

significativo conjunto de vantagens quando comparadas às outras empresas que não 

são pertencentes a esta concentração. A facilidade em obter colaboradores, 

fornecedores e outras questões fundamentais como recursos e o compartilhamento 

de conhecimento, fazem deste ambiente um cenário propício para o crescimento 

dessas pequenas empresas e das suas representatividades quanto geradoras de 

trabalho e receita, via tributos, para a cidade (SUZIGAN, 2000). 

Entre tais benefícios, o de maior destaque talvez seja o knowledge spillover – que se 

refere ao efeito da transposição do conhecimento tácito ou não codificado para além 

das fronteiras da empresa, atingindo suas contrapartes ao longo do aglomerado e a 

ele se restringindo (SUZIGAN, 2000).  

Esse conhecimento pode ser visto em concentrações onde há uma familiaridade entre 

os empresários por estarem no mesmo ambiente, por morarem na mesma cidade, ou 

por fazerem parte de um legado que já se relacionavam entre si. A forma que os 

empresários do cluster se relacionam que ditará o desenvolvimento deste, o 

comportamento do cliente, se mais exigente ou menos, e a maneira que eles vão 

coexistir. Porter (1998) afirma que, em um cluster, devem, necessariamente, coexistir 

harmonicamente a competição e a cooperação, pois elas acontecem em dimensões 

diferentes. 

Fleury e Fleury (2000) defendem que empresas que se permitem, coletivamente, 

superar obstáculos, terão maiores facilidades do que as que resolvem agir 

isoladamente. 

 

3.4. A competitividade como fonte de vantagem competitiva de um cluster 

Porter (1999b), ao versar sobre os clusters, ampara-se nos conceitos que 

desenvolveu e os denominou de “Diamante da Vantagem Competitiva Nacional” em 
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que ressalta o papel da competitividade nos planos nacional, estadual e local, num 

contexto da economia global. 

Neste aspecto a competitividade de um país se dá em função da capacidade de inovar 

das suas empresas. Ressalta o papel da rivalidade interna nesta busca pela inovação 

(PORTER, 1999a). 

Porter (1999b) define as fontes de vantagem de uma localidade pelo Diamante da 

Vantagem Competitiva da localização, cuja dinâmica é baseada na concorrência entre 

os participantes de um cluster que estão em um mesmo elo da cadeia produtivo, figura 

a seguir mostra o Diamante da Vantagem Competitiva Local: 

Figura 1 - Fontes da vantagem competitiva da localização 

 

Fonte: Porter 1999 b, pg.224 
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O diamante é composto pelas quatro categóricas a seguir: 

1) Condicionante dos Fatores;  

2) Condicionante da Demanda;  

3) Estratégia, Estrutura e Rivalidade das Empresas;  

4) Setores Correlatos e de Apoio. 

 A soma resultante dos quatro condicionamentos do diamante e a interação entre eles 

define cluster. Em um ambiente de cooperação, a interação dos fatores no sentido 

vertical da cadeia produtiva, intensificada pela troca de conhecimento e acirrada 

rivalidade no sentido horizontal é capaz de criar inovações tecnológicas e propiciar ao 

Cluster desenvolvimento econômico (PORTER,1999). 

O primeiro dos condicionantes do Diamante, os fatores de produção, como: a grande 

disponibilidade de matéria prima e mão-de-obra a baixo custo, são uma vantagem 

competitiva para a empresa como para o cluster como um todo. As empresas ou têm 

acesso fácil, em vista da globalização, ou contornam por intermédio da tecnologia. 

Portanto, a tecnologia que se constitui em uma vantagem mais duradoura, pois requer 

investimentos (PORTER,1999a). 

A presença de setores correlatos e de apoio em um Cluster, outro dos condicionantes 

do Diamante, é fator de inovação constante. Primeiramente porque para esses 

setores, os seus clientes principais estão geograficamente muito próximos e 

concentrados, sendo que o inverso também é verdade. Clientes e fornecedores 

prioritários interagem de maneira maior, os departamentos de Pesquisa e 

Desenvolvimento passam a ter as possibilidades de operar de forma mútua. Sendo 

assim, os campos de testes e prototipação estão mais próximos, o que facilita de 

forma exorbitada a velocidade das pesquisas de inovação. Esta interação cresce com 

a presença de consumidores exigentes, que representam outro dos condicionantes 

do Diamante, o da Demanda. Consumidores exigentes passam a ser um fator que 

incita o desenvolvimento tecnológico para atender às suas necessidades, e quanto 

mais exigentes estes forem mais preparado e qualificado se tornará o cluster para 

atender esses consumidores, portanto a presença de clientes exigentes passa a ser 
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uma importante causa para construir a competitividade de qualquer setor industrial 

que pretende ganhar escala. 

Um Cluster funciona também como um imã atraindo diversos interessados em relação 

ao seu setor de atuação econômica. Os compradores se dirigem até ele, por que 

sabem que poderão encontrar o produto pretendido, na condição que possa melhor 

lhe satisfazer, em vista da concorrência mais acirrada. 

Os fornecedores, e os setores correlatos são atraídos pelo significado de um mercado 

geograficamente concentrado. Os trabalhadores especializados preferem um cluster 

a uma relação de empresas isoladas, pelo significado de maior garantia de emprego, 

dentro da sua especialização. Dessa maneira o conhecimento passa a se concentrar 

na localidade, pela sua capacidade de atrair os interessados nesta cultura sobre um 

determinado setor da economia. 

A rivalidade entre as empresas que compõe o cluster passa a ter uma força no sentido 

de estimular todas os demais condicionantes na qualidade que tem de exercer 

pressão para as empresas inovarem constantemente. 

Desta maneira pode-se dizer que o nível tecnológico de um cluster é consequência 

da forte interação propiciada pela presença de consumidores exigentes, fornecedores 

e setores correlatos, todos geograficamente próximos de maneira mais intensa. Se 

comparado com as empresas isoladas, o primeiro do mais tem os efeitos da rivalidade 

de forma mais intensa, quando esta ocorre em uma mesma localidade. 

3.5. Fatores de Competitividade pela abordagem do Instituto Alemão do 

Desenvolvimento 

A metodologia do IAD, Instituto Alemão do Desenvolvimento, proposta inicialmente 

por Esser et al (1994), relatada por Stamer et al (1997) e posteriormente por Lanzer 

et al (1997), na qual a capacidade competitiva de um setor econômico é explicada 

pela análise dos determinantes da competitividade sistêmica composta por quatro 

níveis: meta, macro, meso e micro. As condições estabelecidas e a forma com que 

esses níveis se relacionam determina a competitividade de um setor econômico.  

Casarotto Filho e Pires (2001) citando Lanzer(1997) colocam que ao nível macro 

refere-se ao ambiente macroeconômico, onde os fatores competitivos são: educação, 
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suporte à pesquisa, cooperação internacional, legislação fiscal, trabalhista, 

infraestrutura de transportes, energia e comunicação. A competitividade no nível 

micro, diz respeito à capacidade de as empresas terem vantagens competitivas 

sustentáveis em relação aos concorrentes. 

No nível meso estão: a organização da região, suas políticas, infraestruturas, 

instituições e o ambiente para a cooperação. E no nível meta, os valores socioculturais 

da região: capacidade social de organização e integração. 

As vantagens competitivas são frutos da relevância competitiva e a interação entre os 

quatro níveis do sistema. (CASAROTTO FILHO; PIRES,2001) 

Na figura a seguir estão os determinantes da competitividade sistêmica: os quatro 

níveis da análise. 

Figura 2 - Determinantes da competitividade sistêmica 

 

Fonte: Casarotto Filho; Pires, 2001, p 72. 

3.6. Conhecimento, Tecnologia e Inovação 

Com a concorrência intensificada, gerar inovações passou a ter fundamental 

importância para o sucesso de empresas, nações e localidades, em detrimento da 
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competitividade exploratória de baixos salários ou predatória por uso intenso dos 

recursos naturais (LASTRES; CASSIOLATO, 2003). 

Dentro da visão apresentada por Porter (1999b), a velocidade com que as inovações 

acontecem tende a ser maior em um cluster do que nas empresas isoladas.  

Esse fato pode ocorrer decorrente da troca de conhecimento e dos avanços 

tecnológicos, o que propicia aos clusters um ganho em termos de vantagens 

competitivas, principalmente em relação às indústrias isoladas. Lastres e Cassiolato 

(2003b) enfatizam que os conhecimentos tácitos localizados e específicos em um 

determinado possuem um papel primordial para o sucesso inovador, dada a quase 

impossibilidade de serem transferidos. Ou seja, mesmo que as empresas que compõe 

o tenham seus departamentos de Pesquisa e Desenvolvimento operando de forma 

mútua a parte pragmática da execução é diferente de uma empresa para a outra o 

que pode gerar um diferencial competitivo.  

Na concepção de Porter (1999b) o Diamante da Competitividade Local explica como 

essa relação acontece, onde a rivalidade entre os participantes de um mesmo elo da 

cadeia produtiva é o elemento impulsionador do desenvolvimento do próprio. 

Outros autores divergem quanto à rivalidade entre os concorrentes, como força 

propulsora para o progresso do cluster, creditam a cooperação entre os atores a um 

processo de cooperação, aprendizado e inovação (LASTRES; CASSIOLATO,2003). 

 

3.6.1 Os rivais num processo de cooperação, aprendizado e inovação 

Contrario as definições de Porter (1999b) outros autores que seguem a linha de 

pensamento europeia entendem que a competitividade é resultante da sinergia 

coletiva gerada entre todos os atores da localidade, não fazendo exceção às 

empresas de um mesmo elo da cadeia produtiva. Destaca a interação entre os atores 

num processo de cooperação, aprendizado e inovação (LASTRES; 

CASSIOLATO,2003).  

No nordeste da Itália o que ocorreu foi uma combinação de oportunidades de mercado 

e um recurso específico da sociedade local, para o qual pode-se utilizar o termo 

‘capital social’. O ‘capital social’ é uma estrutura de relações construídas no passar do 
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tempo, baseada na cultura cooperativa, confiança mútua e organizações sociais 

específicas (BAGNASCO, 2000). 

Ao analisarem as redes flexíveis de pequenas e médias empresas, Cassarotto Filho 

e Pires (2001) constataram a presença de cooperação na região conhecida como 

Terza Italia, em que destacam a união de esforços onde exige uma escala e 

capacidade inovadora maiores para a viabilidade competitiva de todos os membros 

de um, mesmo os que se rivalizam. 

A questão do conhecimento codificado e da transferência é crescente diretamente 

proporcional ao crescimento das tecnologias de informação (TI), porém os 

conhecimentos tácitos localizados e específicos em um determinado , dada a quase 

impossibilidade Nesse sentido, até mesmo como ampliação do conceito de , e com 

derivação do termo  de Arranjos Produtivos Locais é que é proposto o conceito de 

Sistemas Produtivos e Inovativos Locais, em que a interdependência, articulação e 

vínculos consistentes resultam em interação, cooperação e aprendizagem, com 

potencial de gerar o incremento da capacidade de inovar endógena, da 

competitividade e do desenvolvimento local (LASTRES, CASSIOLATO, 2003b). 

Após estudos de casos brasileiros, Suzigan, Garcia e Furtado (2001) constataram a 

não existência de formas relevantes de cooperação, as comumente encontradas se 

traduzem trocas ou empréstimos de matérias-primas, máquinas ou equipamentos. 

Prevalece um clima de desconfiança e competição, sobretudo quanto ao 

desenvolvimento de produtos, design, novos materiais, compras conjuntas de 

matérias-primas, o que limita a um ambiente positivo a partir de ações conjuntas, que 

poderiam contribuir para o incremento da competitividade de todo o sistema local. 

 

3.7. A Dinâmica da Vantagem Competitiva 

Vantagem Competitiva ocorre quando: uma empresa de alto desempenho consegue 

ter vantagens sobre os seus concorrentes (SALONER; SHEPARD; PODOLNY, 2003). 

Uma vantagem competitiva sustentável é alcançada quando a empresa é bem-

sucedida na implementação de uma estratégia que gere valor, que outras empresas 

não conseguem reproduzir ou acreditam que seja muito dispendioso imitá-la 

(HITT;IRELNAD; HOSKISSON, 2003). 
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Os estrategistas insistem que para se obter um desempenho excepcional, uma 

empresa precisa vencer a concorrência. O problema é que os concorrentes também 

ouviram a mesma mensagem (GHEMAWAT, 1986). A estratégia é algo mais 

complexo, o seu impacto não é determinado apenas pela ação inicial da empresa, 

mas também pela interação da estratégia dos concorrentes, clientes e outros 

protagonistas do ambiente competitivo (DAY; REIBSTEIN, 1999). 

As Vantagens não podem ser sustentadas indefinidamente. O tempo acaba tornando 

as vantagens obsoletas, desta maneira os gerentes mudam a ênfase da busca de 

uma vantagem estática, incontestável, para a criação de organizações que buscam 

continuadamente novas fontes de vantagem (DAY, 1999). 

Há dois caminhos principais para a Vantagem Competitiva: as vantagens baseadas 

na posição da empresa e as baseadas nas capacidades da empresa. (SALONER; 

SHEPARD; PODOLNY, 2003). 

Por um lado, as vantagens resultam em assegurar um custo justificável ou da posição 

de diferenciação nos segmentos mais atraentes do mercado total. De outro, a visão 

baseada em recursos relaciona o desempenho superior a recursos específicos e de 

difícil reprodução que a empresa possui. Recursos esses que compreendem a 

combinação de ativos e capacidades, cultivados lentamente ao longo do tempo (DAY, 

1999). 

Se a vantagem competitiva de uma empresa está baseada em suas capacidades, será 

sustentável se a imitação for difícil ou se a empresa puder melhorar suas capacidades, 

antes dos rivais (SALONER; SHEPARD; PODOLNY, 2003). 

A maioria das vantagens é transitória. As Vantagens Competitivas podem ser 

ameaçadas por mudanças na Regra do Jogo, ou ainda, pela chegada de novos 

concorrentes, que transferem de mercados relacionados ativos e capacidades 

afiadas. A única base da vantagem sustentável parece ser a habilidade para a 

inovação contínua, dependem da capacidade de se criar barreiras, de se estender as 

vantagens existentes e de como os investimentos na renovação criam novas 

vantagens à medida que as antigas sofrem erosão (DAY, 1999). 
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3.8. Cluster e Produtividade 

Os clusters propiciam ganho para as empresas que dele participam, em termos de 

produtividade, constituindo-se em verdadeira vantagem competitiva, comparando-se 

com empresas isoladas. 

Para Porter (1999 b) os ganhos em termos de produtividade são resultados da análise 

do Diamante da Vantagem Competitiva Local, em função da acirrada disputa local 

entre as empresas rivais. Por outro lado, os autores que seguem a corrente de 

pensamento europeu priorizam o associativismo e a cooperação entre os possíveis 

rivais, principalmente entre pequenas e médias empresas, no sentido de trazer 

ganhos, além dos propiciados pela concentração de empresas de mesma atividade 

setorial, numa determinada localidade. 

 

3.9. Outras Vantagens Competitivas de uma Localidade 

Diversas ainda são as vantagens competitivas que os participantes de um 

determinado cluster possam ter em relação a empresas isoladas. Em termos de 

insumos com o avanço do comércio global, as matérias primas disponíveis em 

qualquer parte são disponíveis a todos os players. Desta maneira deixam de 

apresentar uma vantagem competitiva. 

Por outro lado, o desenvolvimento em um cluster de fornecedores especializados 

passa a ser uma fonte de vantagem competitiva em relação aos concorrentes fora 

deste (PORTER,1999b). 

A aquisição no próprio local, reduz custos de transações, pois propicia a empresa 

reduzir estoques físicos, diminui a possibilidade de atrasos (PORTER,1999c). E uma 

maior interação da empresa com o departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de 

seu fornecedor (PORTER, 1999b). 
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3.10. Clusters e a Formação de Novas Empresas 

Na ótica estratégica empresarial, um cluster passa a ser o melhor local para 

investimentos no seu ramo de atividade. As barreiras de entrada são mais baixas, 

devido à existência de ativos, habilidades, insumos e pessoal em geral de pronta 

disponibilidade, comparando-se a outras localidades. Além deste fato, as instituições 

financeiras apresentam-se com uma maior familiaridade com as empresas 

participantes do, o que pode significar um menor prêmio pelo risco das suas 

operações. O mercado consumidor é muito ativo, a presença de empresas que foram 

bem-sucedidas também, todos esses fatores reduzem a percepção dos riscos para 

novos entrantes (PORTER, 1999b). 

Novos fornecedores tendem a aparecer em um cluster que uma concentração de 

clientes em potencial além de ser um mercado atrativo, reduz riscos e colabora na 

identificação de oportunidades de mercado (BERNARDO; SILVA; SATO, 1999). O 

vale dos Sinos, chamado de super não apenas pela abrangência geográfica, mas 

também pelo desenvolvimento na região de inúmeros produtores ligados a todos os 

elos da cadeia produção de calçados (SUZIGAN; GARCIA; FURTADO, 2001).  

 

3.11. O Enoturismo 

O vinho faz parte do patrimônio cultural, tem sido um elemento essencial para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural em diferentes regiões vitícolas. Como 

um símbolo cultural, a importância do vinho mudou até então, de uma fonte crucial de 

nutrição para um elemento cultural, compatível com um estilo de vida saudável 

(SALVADO, 2017). 

Hall et all (2000) definem o Enoturismo através da visita a vinhas e estabelecimentos 

vinícolas, festivais e espetáculos de vinho, para degustar os vinhos. 
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4. RELATÓRIO DA PESQUISA APLICADA 

Foi constatada a presença de treze vinícolas na cidade registradas no Sindusvinho 

(Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque) em 2017, além da existência de 

alguns restaurantes e comércios que também comercializam o vinho local ou de outra 

cidade, fazendo assim parte do cluster como setor correlato.  

No tópico subsequente será apresentado uma breve história do cluster. As fontes são 

tanto dos sites das empresas quanto dos dados obtidos nas entrevistas através de 

questionário com perguntas abertas.  

4.1. História do cluster  

A cidade de São Roque foi fundada em 16 de Agosto de 1657, por Pedro Vaz de 

Barros, que era conhecido como Vaz Guaçu e pertencia a linhagem de bandeirantes 

que à cidade vieram. A povoação da cidade começou a ocorrer numa fazenda que 

mantinha o cultivo de trigo e vinhedos as margens dos ribeirões Carambeí e Aracaí 

(PREFEITURA, 2018). 

Os lavradores recorreram à importação de escravos quando necessitaram de mão-

de-obra, que estava escassa naquela época, para ampliar as lavouras e diversifica-

las, com o cultivo de milho, cana, café, em pequena escala, entre outras 

(PREFEITURA, 2018). 

Após lento crescimento, o povoado inicial de São Roque, que levou este nome por 

conta da devoção de Pedro Vaz ao santo, foi elevado, em agosto de 1768 a freguesia, 

do município de Santana de Parnaíba, passando à categoria de vila em 10 de julho 

de 1832 (PREFEITURA, 2018). 

Como consequência desse crescimento, São Roque recebeu status de cidade em 22 

de abril de 1864. Entre 1872 e 1875, a cidade obteve algumas melhorias importantes, 

entre os quais a fundação da Santa Casa de Misericórdia e a inauguração da Estrada 

de Ferro Sorocabana (PREFEITURA, 2018).  
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4.2. O Vinho 

A produção vinícola tem início no final do século XIX, com a vinda de imigrantes 

portugueses, italianos e espanhóis, com forte tradição no cultivo da uva e produção 

de vinho. Estes imigrantes depararam-se com uma topografia com distintas 

características e de localização privilegiada. Em terras brasileiras, reproduziam os 

métodos adquiridos de seus antepassados. A produção era artesanal e voltada para 

o consumo próprio. O primeiro local a cultivar uvas foi a região do Sorocamirim, a partir 

de 1893 (PILLER, 2007). 

Apenas a partir de 1936, no governo de Salles Oliveira, a cidade recebeu a 

cooperação e a assistência técnica da Secretaria da Agricultura, e, definitivamente, 

passou a ser uma das principais atividades econômicas do município (PREFEITURA, 

2018). 

A primeira Festa do Vinho realizada em São Roque aconteceu em julho de 1942, o 

primeiro evento no Brasil vinculado à produção e comercialização da bebida. O local 

escolhido para sua realização foi o Largo dos Mendes, o Campo da Associação, como 

era conhecido naquela época. A festa nasceu por sugestão do Dr. Cláudio Cecil 

Roland, apresentada e aprovada em reunião do Rotary Clube, à época presidido pelo 

Dr. João Gabriel Pinto Costa, prefeito do município. A partir daí realizaram-se 37 

edições dessa famosa festa, onde havia grande visitação de turistas que vinham para 

degustar e adquirir tais produtos. Este evento foi de grande importância para a difusão 

do setor vinícola da região (PREFEITURA, 2018). 

Nas décadas seguintes, os imigrantes utilizaram as encostas dos morros para 

formarem vinhedos, depois instalaram suas adegas e transformaram São Roque na 

"Terra do Vinho", conhecida em todo o país (PREFEITURA, 2018). 

Em 1990 o município foi elevado à condição de Estância Turística, desde então a 

cidade vem incrementando o seu potencial turístico dispondo de uma estrutura 

hoteleira abrangente, um roteiro gastronômico aprazível e aparelhos turísticos que 

contemplam o turismo rural, ecológico, cultural, de aventura e religioso. Hoje em dia a 

quantidade de vinícolas é bem menor, no entanto, pode-se observar que com o 

desenvolvimento do cluster e com o apoio das tecnologias se produz muito mais litros 
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de vinhos por ano, além da exploração do potencial turístico da cidade (PREFEITURA, 

2018). 

4.3. O surgimento do cluster 

Os fatores que levaram ao surgimento do cluster vitivinícola, foi a imigração europeia, 

portugueses, espanhóis e italianos, que pela necessidade do produto, dado o hábito 

e pela topografia favorável na cidade de São Roque, para o cultivo de uvas. 

Os clusters, normalmente, são constituídos ao redor de regiões que detém os 

suprimentos necessários para abastecê-los. Vasconcelos et al. (2005) expressam 

essa sinergia como uma cola social: 

 “Crucial para o estabelecimento de clusters e APLs é a presença de uma “cola social”, 
oriunda de redes de relacionamentos entre empresas semelhantes e entre estas e seus 
fornecedores e provedores de serviços locais, do papel das instituições de ensino, 
pesquisa e associações regionais” (VASCONCELOS et.al, 2005). 

 

4.4. Evolução tecnológica do cluster 

Atualmente as vinícolas do cluster se encontram administradas pela terceira geração, 

a qual acompanhou a evolução da forma de trabalho e produção do vinho na cidade. 

De acordo com o produtor C (2016) “a princípio a cidade contava cerca de 140 

cantinas”. 

Hoje são 13 vinícolas. 

Ainda conforme o produtor C (2016) “as antigas 140 cantinas trabalhavam com 

métodos artesanais e em condições precárias: 

"No início a uva era amassada com os pés, as pessoas entravam numa tina pisavam 
na uva depois o líquido ia para a fermentação. Com a modernização hoje tudo é feito 
com máquinas" (PRODUTOR C, 2016). 

“Antigamente tudo era mais braçal e menos sofisticado que hoje” (Produtor C). 

Não só a produção, assim como a comercialização: 

“Colocados em barris, tonéis, litros e garrafões, os vinhos eram distribuídos em São 

Roque por meio de um carrinho puxado a cavalo, dotado de rodas de madeira” 

(PRODUTOR D,2016). 
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4.5. A necessidade da parceria com o Rio Grande do Sul 

A uva que mais se adaptou a cidade de São Roque foi a Seibel, tanto a espécie Seibel 

1 e quanto a Seibel 2. 

“A produção era a base da uva Seibel um e dois, que se tornaram tradicionais de São 

Roque, pois se adaptou ao clima. Já a Isabel era uma uva mais fraca” (PRODUTOR 

C, 2016). 

Houve uma praga que dizimou as parreiras.  

“Em determinado momento, aproximadamente em 1970, deu uma praga nas raízes 

das uvas, a chamada cochonilha, e as uvas passaram a morrer”. (PRODUTOR C, 

2016). 

Perante este contexto, os produtores buscaram formas alternativas de darem 

continuidade as suas atividades, e passaram a criar parcerias com os produtores de 

uvas e vinhos no Rio Grande do Sul, o que deu uma nova perspectiva para o cluster 

vitivinicultor de São Roque. 

“A partir daí os fornecedores do Rio Grande do Sul passaram a ser parceiros das 

vinícolas de São Roque trazendo uva pela metade do preço que aqui era feito” 

(PRODUTOR C, 2016). 

O produtor C fala sobre a tentativa de resgatar na cidade: “Tentamos plantar as uvas, 

no entanto, ela não se adequou ao clima da região” (PRODUTOR C, 2016). 

Muitos dos produtores não só compraram uvas, mas também vinho a granel dos 

parceiros no Rio grande do Sul. De acordo com o Produtor K (2016) passou a ser 

vantajoso:  

“Cada produtor que têm condições tem uma vinícola no Rio Grande do Sul e 
aqueles que não podem tem ao menos um vinicultor, para que possamos 
escolher os vinhos e trazermos para a cidade de São Roque para 
engarrafarmos” (PRODUTOR K, 2016). 

O (PRODUTOR C) é um dos quais tem o seu estabelecimento fora do roteiro do vinho 

e atualmente obtém uma parceria com uma vinícola do cluster de Flores da Cunha, 
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Rio Grande do Sul, onde é produzido seu vinho. Criou uma parceria com um 

vitivinicultor de lá, que lhe dá o auxílio no sentido de se responsabilizar por negociar 

as safras de uvas e fazer testes de qualidade do vinho. Após a aprovação deste 

parceiro, o Produtor C faz uma segunda análise e escolhe qual irá comprar. 

“Temos uma cantina alugada lá no Sul e procuramos acompanhar todo o processo de 

produção para garantir o nosso padrão de boa qualidade” (PRODUTOR C, 2016) 

“Cada produtor que têm condições tem uma vinícola no Rio Grande do Sul e aqueles 
que não podem tem ao menos um vinicultor, para que possamos escolher os vinhos e 
trazermos para a cidade de São Roque para engarrafarmos” (PRODUTOR K, 2016). 

 

4.6. Enoturismo e correlatos 

Atualmente o cluster conta não apenas com vinícolas, mas também com vários 

participantes correlatos que integram e agregam valor ao todo, que ganha a fama de 

“cidade do vinho”.  

Para Cipolla, Hazoff Jr. e Reis (2014) esta marca construída na cidade de forma geral 

é o que gera maior vantagem competitiva para o cluster como um todo:  

“A grande vantagem competitiva do cluster pesquisado é a marca local – a fama de 

‘Terra do Vinho’ ao município – que lhe garante uma grande demanda por produtos”. 

Mesmo diminuindo a quantidade de vinícolas na cidade, em termos de produtividade 

o cluster ganhou mais representatividade. Passando de produção artesanal, produção 

voltada para comercialização, e, finalmente, apenas engarrafamento e 

comercialização dos vinhos trazidos do Rio Grande do Sul (CIPOLLA, HAZOFF Jr., 

REIS, 2014). 

Essa fama angariada pela marca da cidade ‘Terra do Vinho’ traz muitos turistas para 

a cidade que realizam um tour pelas vinícolas, as quais com o objetivo de reter esse 

turista pelo maior tempo possível no cluster, foi criado o roteiro do vinho que tem se 

adaptado e oferecido um destino com atividades enoturisticas, englobando vários 

serviços que compõem um rol de  ‘atividades correlatas’, tais como: restaurantes, 

cafeterias, sorveterias, e complexos gastronômicos. Se tornando um ambiente 
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agradável e completo que faz o turista permanecer não apenas para um almoço e sim 

para um dia ou final de semana, sempre tendo como centro da atração o vinho. 

O Produtor K tem grandes anseios quanto ao negócio com a perspectiva de 

enoturismo:  

“Hoje o nosso complexo possui um restaurante português, estamos partindo para um 
restaurante Italiano e em seguida iremos trabalhar um restaurante Brasileiro e 
desenvolver um salão de eventos. Queremos transformar nossa estrutura em 
realmente uma vila, com pousada, parque e atividades que prendam o turista em nossa 
vila. Também pretendemos ter uma Van que leve os turistas a passeios em pontos 
turísticos na cidade” (PRODUTOR K, 2016).  

E num crescente atividades enoturisticas, tem apresentado novas atrações, além da 

degustação de vinhos, tais como: pisa de uvas, vinho dos mortos, noite do fado entre 

outras. Já os participantes correlatos têm se instalado no roteiro do vinho e oferecido 

um destino com atividades voltadas ao turismo, como: restaurantes, cafeterias, 

sorveterias, complexos gastronômicos e etc. O crescimento da quantidade de 

participantes no cluster proporciona apoio de setores correlatos, como, pesquisas 

acadêmicas, facilidade em contratação e apoio de associações comerciais.  

4.7. Mercado  

Existem vários canais de distribuição para os vinhos de São Roque: a venda direta ao 

consumidor final, as vendas a atacadistas e para o comércio varejistas. 

O mercado de vendas diretas é praticado principalmente, pelos produtores que estão 

localizados no roteiro do vinho, os quais recebem consumidores, principalmente nos 

finais de semana. 

“20% do que vendo é aqui” numa referência ao ponto de venda no roteiro do Vinho 

(PRODUTOR D, 2016). 

Há produtores que consideram a venda no ‘roteiro do vinho’ como seu maior 

percentual de vendas: 

“Meu principal ponto de venda é na adega e no varejo. No atacado começamos há um 
ano e temos atualmente dez pontos de vendas, a maioria adegas pequenas, empórios 
pequenos e mercados de bairro.  Em São Roque o maior atacadista para quem vendo 
é o supermercado Estância” (PRODUTOR E, 2016). 

O mercado varejista para muitos é o regional, e estadual.   
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“É bem regional, vendo para muitos comerciantes da região” (PRODUTOR D, 2016). 

Há também os produtores que aproveitam a proximidade com outras cidades do 

interior de São Paulo:  

 “Vendemos também para Ribeirão Preto, Sorocaba, Botucatu, Avaré, Barretos, São 

José do Rio Preto, São Manoel, o preço é igual, porém é menos competitiva a 

concorrência” (PRODUTOR B, 2016). 

 “Região de Sorocaba, Itu, Salto, Indaiatuba em pequenas adegas e comércios” 

(PRODUTOR C, 2016). 

Um dos produtores tem o estado do Rio de Janeiro como um importante mercado. 

 “No estado de São Paulo nossas vendas giram em torno de 40% a 60%, no Rio de 

Janeiro vendemos o restante” (PRODUTOR B, 2016). 

Sendo esses mercados no setor atacadista e de distribuição:  

“Vendo para o pequeno atacadista, consigo ter preços diferenciados, em relação a 

porcentagem fica 80% para distribuidores e 20% vendo aqui” (PRODUTOR D, 2016). 

“Sendo 90% no interior de São Paulo: supermercado e distribuidor é o nosso forte” 

(PRODUTOR B, 2016). 

Os maiores produtores vendem também para grandes redes de mercado.  

“Vedemos também para grandes redes como Carrefour, Wal-Mart, Pão de Açúcar” 

(PRODUTOR J, 2016). 

4.8. Clientes exigentes 

Uma característica essencial para os produtores de São Roque é o fato que ao abrir 

suas adegas para visitação eles acabam vendendo mais vinhos e também conseguem 

perceber o que o cliente sente em relação à sua marca.  

“Dos 20% que vendo aqui, vendo muito melhor e entendo o cliente, a necessidade 

dele quando ele vem na vinícola, pois consigo perceber o que o cliente sente” 

(PRODUTOR D, 2016). 
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“Os clientes sempre buscam conhecer e perguntam sobre os vinhos, conhecer mais” 

(PRODUTOR E, 2016). 

Muitos dos clientes vêm por meio de excursões e normalmente são também da região 

de São Roque. 

“Meus clientes vêm da capital, de Sorocaba, Itapevi, Cotia, Vargem Grande (Paulista) 

para consumo próprio, excursões, principalmente nos finais de semana e feriados vêm 

muitos turistas” (PRODUTOR E, 2016). 

Outros são clientes antigos de mais de 20 anos que vem também para comprar 

encomendas especiais para datas comemorativas. 

“Hoje o cliente identifica o vinho pela marca e os turistas vêm de 20 anos atrás, avisam 

por telefone que estão a caminho, seja para casamentos, etc” (PRODUTOR L, 2016). 

Os produtores da cidade de São Roque enfrentam algumas dificuldades no mercado 

como o não reconhecimento da diferenciação dos vinhos e da qualidade, pelos 

compradores, a exigência de um produto de excelência vem do produtor e não do seu 

distribuidor, nesse momento, porém o cliente final percebe a diferenciação do vinho. 

“A percepção de valor por parte dos clientes, digo do cliente do meio, o comprador, ele 
não sabe ainda diferenciar a padronização do vinho, a oscilação da qualidade, 
compramos apenas um único fornecedor, para ter um vinho bom sempre, é claro que 
de safra para safra há mudanças” (PRODUTOR B, 2016). 

Mas a percepção dos produtores com relação a exigência do mercado está cada vez 

maior, eles percebem que o cliente final está mais exigente e também seletivo, não 

toma qualquer vinho.  

“Os clientes estão indo atrás de vinhos de qualidade, estão mais exigentes e seletivos 
e buscam por vinhos com mais qualidade, mais perceptivo, mais elaborado, de safras 
mais antigas” (PRODUTOR L, 2016). 

No entanto, há produtores que acreditam no vinho de mesa e na lealdade dos clientes 

que têm este paladar. 

“Nossos clientes são mais tradicionais, preferem o vinho de mesa, que na minha visão 

é o futuro do vinho. Sempre haverá consumidores para vinho de mesa” (PRODUTOR 

C, 2016). 
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Os clientes mais exigentes são sensíveis não apenas a qualidade do vinho, mas 

também a embalagem e ao atendimento da vinícola. 

“O cliente está bem mais exigente, rótulo, cápsula, o balcão você sabe qual é a 

necessidade do cliente, quando ele prova, você vê a reação dele” (PRODUTOR D, 

2016). 

Para alcançar um novo mercado alguns produtores participam de feiras com a 

temática do vinho e expões e vendem seus produtos.  

“Temos nossa barraca e vamos para feiras e vendemos nosso vinho, normalmente 

vendemos o copo de vinho” (PRODUTOR A, 2016). 

Os produtores têm um mercado de longa data, podendo dizer tradicional que vem lá 

do começo da produção com seus avós e se mantém até hoje. 

“Procuramos manter nosso mercado de 30 a 40 anos desde o tempo do nosso avô, 

zona oeste de São Paulo é o nosso forte, a marca lá é muito forte” (PRODUTOR L, 

2016). 

Esses clientes antigos chegam até ter um relacionamento com os produtores, eles 

ligam para dar feedbacks do vinho e para avisar que estão indo comprar mais. 

“Temos fregueses mais antigos que sempre nos telefonam” (PRODUTOR C, 2016). 

Os maiores produtores vendem também para grandes redes de mercado.  

“Vedemos também para grandes redes como Carrefour, Wal-Mart, Pão de Açúcar” 

(PRODUTOR J, 2016). 

4.9. Produtos 

Nas entrevistas com os produtores foi possível apurar que o cluster vende cerca de 

13 500 000 litros de vinho por ano, desse total 90% das vendas são de vinhos de 

mesa. 

Pode-se observar que os produtores que têm um foco de oferecer mais serviços 

turísticos aos clientes têm menor representatividade na venda de vinhos. E que um 
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único produtor é responsável por aproximadamente 60%, e é tido pelos outros 

produtores locais como o maior concorrente.  

No tocante ao vinho fino, além da produção local existe a compra a granel de vinho 

pronto para engarrafamento oriundo do Rio Grande do Sul. A pesquisa pode apurar 

também que uma das vinícolas locais tem produção de vinhos em Portugal. 

Foi constatado na pesquisa de campo que a grande diferença entre os produtos 

oferecidos está entre ofertar um produto para um cliente mais exigente ou para um 

cliente menos exigente. O primeiro consome os vinhos finos, já o segundo tem seu 

foco em agradar os clientes que consomem vinhos de mesa. 

A vinícola que tem maior participação de mercado no cluster também é a que oferece 

maior diversidade de produtos para os clientes.  

Além dos vinhos comercializados que dão originalidade ao cluster também há uma 

capilaridade de produtos oferecidos que enriquecem a proposta do  que passa a ser 

visto como um lugar onde o cliente pode não apenas degustar vinhos mais também 

permanecer por mais tempo no local que é constituído por serviços/produtos como: 

restaurante italiano, restaurante português, cafeteria, sorveteria, choperia, vinagre 

balsâmico, grape coll, queijos, pastel de Belém, pingas, cachaças e licores artesanais, 

sucos de uva, cachaças, licores artesanais, doces, salames e linguiças artesanais e 

queijos.  

5.0. A vantagem da localização 

O (PRODUTOR C) se encontra fora do roteiro do vinho, porém há um ano abriu uma 

filial lá, pois entende que assim podem aproveitar mais da vantagem da localização, 

uma vez que o público que vem à São Roque prestigia mais o roteiro do vinho. 

A concentração geográfica das vitivinícolas além de corroborar para um polo onde os 

clientes podem encontrar diversidade de produtos e preços mais acessíveis por conta 

da concorrência os produtores também se beneficiam dessa proximidade. As compras 

conjuntas, a passagem de conhecimento e evitar gastos com marketing, são exemplos 

disso. No entanto, a cidade de São Roque ficou conhecida pelos seus vinhos de 

mesas. Sendo assim os produtores que buscam vender vinhos finos encontram uma 

certa dificuldade:   
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“Vantagens do cluster - Evita gastos com frete e marketing, consegue terceirização 

(por conta dos vizinhos), porém a marca São Roque atrapalha a venda de vinhos finos” 

(PRODUTOR H, 2016). 

Para o (PRODUTOR C) tanto a cidade e a marca de ‘terra do vinho’ são favoráveis 

para vendas: 

“Tanto a marca São Roque quanto a marca da empresa faz com que meu produto 

seja aceito em qualquer lugar” (PRODUTOR C, 2016). 

5.1. Concorrência  

Alguns produtores veem a concorrência interna como um fator de desenvolvimento. 

Outros veem o preço como o principal fator de concorrência tanto entre os 

componentes do cluster como os concorrentes externo a ele.  

“Eu não vejo como concorrentes, pois eles também trazem os turistas” (PRODUTOR 

A, 2016). 

A visão de que pertencer ao cluster traz benefícios, como atrair mais consumidores é 

clara para todos os produtores.  

“Acredito que as vinícolas de São Roque não são concorrentes umas das outras e sim 
parceiras, pois temos clientes que vem só na minha vinícola e também temos outros 
que vai só em outra e estamos perto uma da outra dá mais opções para o turista” 
(PRODUTOR E, 2016). 

Especialmente pelo fato que quando os turistas vêm para a cidade eles não visitam 

apenas uma vinícola. 

“Os turistas querem visitar de 4 a 5 vinícolas, e em termos de quantidade, está bom 

para nós” (PRODUTOR D, 2016). 

Outros até ousam dizer que por causa do turismo não chega a existir concorrência. 

“Não existe concorrência, quanto mais turistas melhor para todos” (PRODUTOR A, 

2016). 

Os produtores que investiram mais em seus negócios para montar um complexo no 

sentido de oferecer ao cliente o conforto e facilidade de serviços como: almoço, 

compra vinhos, café e atividades recreativas, buscam fazer com que o cliente 
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permaneça um dia inteiro em seu estabelecimento. Tendo assim um grande 

diferencial quanto aos produtores menores. 

“Não sinto concorrência na cidade, o ambiente de 30 mil metros quadrados, os produtos 
e o nível de qualidade que trabalhamos, eu não identifico em nenhum produtor da 
região. A concorrência que identificamos é quanto aos vinhos de mesa, porém notamos 
que os clientes que saem sem comprar da loja e passar pelos outros produtores voltam 
a nossa adega para levar o nosso produto” (PRODUTOR K, 2016). 

Porém essa não é a visão geral, alguns dos produtores locais sente a concorrência 

interna. 

Meu maior concorrente aqui na cidade de São Roque é o (PRODUTOR B) em 

questões de preço (PRODUTOR C). 

Para o (PRODUTOR D) as vitivinícolas de São Roque acabam concorrendo entre si 

quando se trata de oferecer produtos para outras praças: 

“Depende muito da praça, em São Paulo eu acabo concorrendo com as próprias 

vinícolas de São Roque que também distribuem lá (PRODUTOR D, 2016). 

Fora do cluster o (PRODUTOR B) vê alguns concorrentes do cluster de Jundiai como 

seu principal concorrente: 

“Em Jundiaí o Chapinha é uma marca muito conhecida e forte na região e nosso 
principal concorrente. O Dom Bosco, também da mesma região, o Santomé, o Santo 
Expedito são concorrentes fortes em questões de preço” (PRODUTOR B, 2016). 

Para o Produtor C externamente o preço tem sido a sua dificuldade, ao enfrentar 

produtores de outros clusters. 

“Os vinhos Taverna e o Santo Expedito são meus maiores concorrentes fora da região 

de São Roque e também se enquadram nesse quesito pela questão do preço” 

(PRODUTOR C, 2016).  

Para o (PRODUTOR D) cita concorrentes do cluster de Jundiaí e do sul do país: 

“A concorrência depende muito da praça na qual atuamos, em São Paulo eu 
enfrento do Sul os vinhos Pergola e Quinta do Morgado. Em Jundiaí temos 
concorrentes como o São Tomé e Dom Bosco” (PRODUTOR D, 2016). 

Pode-se observar ainda que quando se trata de vender para outras regiões os 

produtores do cluster acabam enfrentando os mesmos concorrentes.  
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Alguns produtores acreditam que seu maior concorrente é o Rio Grande do Sul pela 

dependência deles quanto ao fornecimento de matéria prima:  

“Hoje nosso maior concorrente é o Sul, conforme você compre produtos deles, se 

tornam nossos maiores concorrentes” (PRODUTOR D, 2016). 

5.2. Fornecedores 

Quanto aos fornecedores pode-se observar na pesquisa de campo que em sua 

maioria a matéria prima vem do Rio Grande do Sul, ou em forma de vinho a granel 

para serem envazados em São Roque ou em forma de uva para que elaborem os 

próprios vinhos. Existem alguns produtores que cultivam a própria uva em São Roque, 

principalmente as uvas para a elaboração de vinhos finos. Há algumas parcerias 

locais para compra de matéria prima em conjunto. Há também contratos no qual um 

produtor desenvolve o vinho na própria cidade de São Roque e repassa para outros 

produtores.  

 “Parte do nosso vinho vem do Rio Grande do Sul e a outra parte a gente produz aqui. 
Oitenta por cento das minhas vendas eu compro do Rio Grande do Sul e os outros vinte 
eu faço aqui na adega. No Rio Grande do Sul temos três parceiros que trabalha com a 
gente há mais de vinte anos” (PRODUTOR D, 2016). 

Tem produtor de São Roque que entende que a parceria com os produtores do Rio 

Grande do Sul, para trazerem o vinho a granel era de maior viabilidade do ponto de 

vista financeiro. 

 “E com o tempo as parcerias mudaram devido à mudança de clima, o tempo de 
viagem, as uvas chegavam com baixo padrão de qualidade.  Em 1985, fizemos novo 
contato com colonos do Rio Grande do Sul e em contato diretamente para trazer em 
líquido, temos muito vinho lá e aqui na vinícola (PRODUTOR L,2016). 

Mas o trazer o vinho de lá não significa que os mesmos seriam apenas envazados em 
São Roque. 

“Mantemos o padrão dos vinhos, aqui fazemos os cortes, mudamos o teor alcoólico e 
fazemos os vinhos. Hoje temos apenas um fornecedor que nos atende com alto padrão 
de qualidade da matéria prima, mantemos essa parceria. Os nossos produtos mantêm 
sempre a qualidade” (PRODUTOR L,2016). 

“É mais barato trazer de lá (Rio Grande do Sul) o vinho que fabricar aqui” 

(PRODUTOR J, 2016). 

As parcerias com os produtores gaúchos se revelam de várias maneiras. 
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“Possuímos uma estrutura de comodato por isso vendemos mais barato e nossos 

principais fornecedores são do Sul também” (PRODUTOR J, 2016). 

Também há produtores de São Roque que têm vinícolas no Rio Grande do Sul para 

que possa fazer análises dos vinhos dos colonos de lá e trazer para a venda apenas 

os produtos com a qualidade desejada pelo produtor.  

“Eu tenho dois parceiros um em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul, que me 
auxiliam na seleção dos vinhos, eles são responsáveis por analisar a qualidade do 
vinho e enviar para que o produtor D engarrafe” (PRODUTOR K, 2016). 

As parcerias com os fornecedores são de longo prazo estabelecendo assim uma 

relação de confiança. Apenas quando há necessidade de mais matérias primas os 

produtores procuram novos fornecedores, porem mantendo os atuais. 

“Eu compro dos colonos, pequenos produtores, que trabalham comigo a mais de 
quinze anos. Justamente por serem pequenos produtores eles contam com a gente 
todos os anos e isso faz com que nossa parceria se estenda ao longo dos anos. O 
número de parceiros varia de acordo com a nossa necessidade em litros e a qualidade 
do produto ofertado” (PRODUTOR C, 2016). 

Existem casos e, que a parceria com os fornecedores de outras localidades não tem 
uma forte fidelidade 

“A relação com os nossos fornecedores é comercial. Trabalhamos com eles há um 
tempo, porém se for necessário comprar de outro ou eles venderem para outro os 
faremos” (PRODUTOR B,2016). 

Há vinícolas que compram em maior quantidade e repassam para outros 

componentes do cluster. 

“Desde que comecei a construir o balcão o (PRODUTOR C) já estava engarrafando 

para mim uma marca própria e até hoje tenho esta parceria com ele” (PRODUTOR A, 

2016). 

Assim como o (PRODUTOR A) O (PRODUTOR E) utiliza-se da parceria com 

produtores locais: 

“O (PRODUTOR D) é meu único fornecedor” (PRODUTOR E, 2016). 
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5.3. Cooperação 

Perguntado aos componentes do cluster se eles acreditam que há uma parceria e 

uma troca de informação no sentido de ajuda a resposta foi unanime: cem por cento 

dos participantes do cluster acreditam que se ajudam e cooperam entre si. 

 Dentro dessa unanimidade se encontra parcerias de compra, de vendas de produtos, 

de informações sobre problemas com fornecedores entre outras que dão 

embasamento para o crescimento conjunto das vinícolas e conseguintemente do 

clusters. O sindicato criado para apoiar as vitivinícolas parece cumprir um processo 

puramente burocrático. As parcerias se dão pela proximidade de um produtor com o 

outro tanto geográfica quanto familiar no sentido de estarem, em sua maioria, há três 

gerações juntos. 

“Temos o sindicato do vinho, no entanto, eu vejo como algo meramente protocolar, 

discutimos questões de impostos, governo entre outras. Mas questões como parceria 

entre as vinícolas da cidade para compra não discutimos. Chegamos a comentar sobre 

clientes ou fornecedores que tenham sido prejudiciais para nós. A troca de matéria-

prima como rolha, garrafas, açúcar e etc só ocorre se tiver uma grande amizade entre 

os donos das vinícolas” (PRODUTOR B, 2016). 

O (PRODUTOR K) acredita que o sindicato é algo importante para as empresas locais. 

E representa os vitivinicultores de São Roque na presidência do SINDUSVINHO.   

“Participamos do sindicato dos vinhos, o SINDUSVINHO, ao qual meu sucessor que 
atualmente está à frente da empresa é presidente do sindicato. Também participamos 
do sindicato dos restaurantes, SENHORES – SINDICATO DE HOTEIS E 
RESTAURANTES” (PRODUTOR K, 2016). 

O (PRODUTOR C) vê o SINDUSVINHO como uma oportunidade para compartilhar 

informações uns com os outros e cooperar entre si: 

“Sim, a gente coopera ente nós. Caso algum precise de informações sobre imposto 

ou garrafa, rolha a gente se ajuda” (PRODUTOR C, 2016). 

O (PRODUTOR D) acredita que a cooperação acontece no sentido de trazer os 

consumidores para o roteiro: 

“Eu acredito que hoje temos uma cooperação no sentido de trazer os turistas e todos 
se beneficiam com isso. Quando temos alguma dúvida conversamos com os nossos 
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concorrentes locais para saber, por exemplo, se o problema com o fornecedor é apenas 
com a gente ou com mais alguém” (PRODUTOR D, 2016). 

O (PRODUTOR D) também afirma que a cooperação ocorre de forma ampla, é falado 

tanto de maquinário, cliente, como forma de trabalho, porém tudo de maneira informal:  

“A troca de ideias mais com um do que com outro, dúvidas técnicas, marcas, produção 
tudo mais informal. Normalmente consulto para saber de certos clientes, no caso de 
maquinários mais parecidos, como eles trabalham...” (PRODUTOR D). 

O (PRODUTOR A) tem uma visão parecida com a do (PRODUTOR D) quanto ao tipo 

de relação entre os produtores do cluster, no entanto, se preocupa apenas com alguns 

concorrentes externos ao roteiro: 

“Eu não vejo como concorrentes, pois eles também trazem os turistas. Mas como 
também tenho o restaurante observo que outros dois que também têm a mesma 
gastronomia que a minha, que, porém, não fazem parte do roteiro podem sim ser meus 
concorrentes” (PRODUTOR A, 2016). 

A troca de informação é constante, porém o (PRODUTOR B) ressalta que sempre 

existe a rivalidade quando a questão é vender. 

“Trocamos bastante informação, mas sempre existe uma rivalidade. Nos encontramos 

mais em reunião de sindicatos, cada um cuida do seu território, prevalece aquele que 
tem o melhor custo e melhor preço” (PRODUTOR B). 

Com o depoimento do (PRODUTOR E) pode-se observar que há parcerias de longa 

data na produção. 

“.... há cinquenta anos o (PRODUTOR A) que faz o vinho para mim. Mesmo ele fazendo 
o nosso produto temos diferença de sabor dos produtos deles, pois os nossos produtos 
são feitos de acordo com as nossas orientações (PRODUTOR E).  

Parcerias para comprar em conjunto: 

“Fazemos parcerias para compra conjunta com outros integrantes do roteiro do vinho 

com um produtor grande e outros componentes do roteiro que são menores” 

(PRODUTOR E).  

Parcerias para plantar uvas. 

“Tem um produtor de São Roque que tem uma parceria com a Embrapa, e que nos 

orienta quanto às uvas que vão dando certo de plantar aqui na cidade” (PRODUTOR 

E). 
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Parcerias para revender produtos de outros fabricantes locais: 

“Vendo o Cooler fabricado pelo Produtor A e do Produtor J o frisante tipo Prosecco há 
três anos” (PRODUTOR E, 2016). 

Os produtores também percebem essa cooperação quando vão realizar a Expo, uma 

festa que acontece anualmente na cidade de São Roque e reúne os produtores para 

exporem seus vinhos entre outras atrações. 

“Um ajuda o outro, especialmente na festa expo, cada ano melhora a visualização dos 

nossos vinhos” (PRODUTOR L, 2016). 

O Produtor L afirma que já existiu a tentativa de criarem uma cooperativa para a 

produção de vinhos, porém como a demanda de cada produtor é diferente acabou 

inviabilizando a criação da mesma. 

“Tentamos abrir uma cooperativa entre as vinícolas, mas as demandas eram e ainda 

são diferentes e não conseguimos abrir a cooperativa” (PRODUTOR L, 2016). 

Algumas vezes a parceria não é exatamente para a marca em si, mas para ajudar 

com turismo, uma vez que o roteiro do vinho não é feito apenas de uma vinícola, mas 

de várias. 

“Ajudamos alguns produtores, para a nossa marca não faz bem, mas para o turismo 

faz, se eles se fortalecem é bom para o roteiro” (PRODUTOR J). 

5. ANALISE DOS RESULTADOS 

Conforme definido na revisão de bibliografia, Suzigan et. al (2001) constataram, que 

no contexto brasileiro não existem formas relevantes de cooperação, as comumente 

encontradas se traduzem trocas ou empréstimos de matérias-primas, máquinas ou 

equipamentos. Prevalecendo um clima de desconfiança e competição, sobretudo 

quanto ao desenvolvimento de produtos, design, novos materiais, compras conjuntas 

de matérias-primas, o que limita a um ambiente positivo a partir de ações conjuntas, 

que poderiam contribuir para o incremento da competitividade de todo o sistema local. 

Nas falas dos produtores é possível notar que as parcerias que podem ser 

consideradas como relevantes, como a compra conjunta e a venda conjunta, são 

praticadas por produtores que têm uma forte ligação histórica, como no caso dos 
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produtores A e E, que têm os produtores C e D, respectivamente, como fornecedores 

a longo prazo.  

Os produtores que não têm relação de negócios com os outros produtores internos 

acabam por não contribuírem para a formação de vantagem relevante para o cluster, 

e sim as tidas como irrelevantes por estarem apenas na mesma localidade, fazendo 

prevalecer um clima de desconfiança e competição.  

Abaixo o quadro 3 que mostra a inter-relação dos produtores para ilustrar de forma 

concisa o relacionamento desses uns com os outros.  

Quadro 3 - Inter-relação dos produtores  

 

 

 

 

Fonte: a autora.   

Na legenda tem-se as definições das cores na matriz que auxiliam no entendimento 

do tipo de inter-relação que ocorre entre os produtores. Há também o apoio de flechas 

para indicar o sentido da leitura, por exemplo, pode-se observar que há uma relação 

de Engarrafamento e/ou rotulação do produto entre o produtor A e C. A flecha 

indicando para cima nos dá a leitura de que o produtor C quem engarrafa e/ou rotula 

para o produtor A.  

Nota-se que na vertical há ausência de algumas letras do alfabeto, essa lacuna refere-

se as vinícolas que não foram tratadas neste trabalho por ora. 

RELAÇÃO ENTRE OS PRODUTORES 

PRODUTOR  A  B 

 

C  D 

 

E 

 

F  G  H 

 

I 

 

J  K 

 

L 

 A                         

 B                         

 C ↑ ↑                     

 D                         

 E 
↑ 

    ↓ 

                

↑                 

 J ↑ ↓                     

 K ↓     ↓                 

 L                         

Legenda:  

  Fornecedor 

  Parceria de vendas 

  Ex-funcionário 

  Concorrência 

  Engarrafa e/ou rotula 

↑ Sentido da inter-relação 

↓ Sentido da inter-relação 



45 

 

 

 

5.4. Conclusão do Estudo de Caso  
O foco dessa pesquisa é a cooperação entre concorrentes quer façam parte do cluster 

vitivinícola de São Roque ou do Rio Grande do Sul e se essa cooperação possibilita 

a vantagem competitiva. 

A seguir uma análise dos dados dos subtópicos Concorrência, Fornecedores e 

Cooperação, onde acredita-se que a questão da cooperação e possível criação de 

fonte de vantagem competitiva possam ser apreciadas.  

5.5. Concorrer 

Se for analisar a questão da concorrência há uma visão geral de que o ‘roteiro do 

vinho’ é um fator de atratividade de clientes ‘turistas’ para a cidade de São Roque. E 

que de certa maneira a concorrência é um fator de atrair mais consumidores, pois 

quanto mais adegas para se visitar melhor. 

A disputa pelo consumidor existe, e essa é declarada principalmente pelo preço, mas 

de modo geral, o conjunto de empresas é visto como fortalecedor para a marca ‘terra 

do vinho’. 

Nesse sentindo o concorrer é fonte de vantagem competitiva da localidade, mas no 

sentido de que não é cooperação entre concorrentes. 

5.6. Fornecedores 

O fornecimento de matérias primas se dá de duas maneiras, vinhos a granel ou uva. 

Uma parte considerável vem do Rio Grande do Sul, tanto a granel como uvas in 

natura, embora há o cultivo de uvas em São Roque, principalmente as para a 

elaboração de vinhos finos. 

Foi constatado que embora os fornecedores do Rio Grande do Sul forneçam, eles 

também concorrem com os produtores de São Roque. 

As parcerias com o rio Grande do Sul indicam uma fidelidade de muitos anos: 

“No Rio Grande do Sul temos três parceiros que trabalha com a gente há mais de 
vinte anos” (PRODUTOR D, 2016). 

“Eu compro dos colonos, pequenos produtores, que trabalham comigo a mais de quinze 
anos. Justamente por serem pequenos produtores eles contam com a gente todos os 
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anos e isso faz com que nossa parceria se estenda ao longo dos anos” (PRODUTOR 
C, 2016). 

Sendo que essas parcerias se firmam pela qualidade 

“Hoje temos apenas um fornecedor que nos atende com alto padrão de qualidade da 
matéria prima, mantemos essa parceria. Os nossos produtos mantêm sempre a 
qualidade” (PRODUTOR L,2016). 

“Eu tenho dois parceiros um em Santa Catarina e um no Rio Grande do Sul, que me 
auxiliam na seleção dos vinhos, eles são responsáveis por analisar a qualidade do 
vinho e enviar para que o produtor D engarrafe” (PRODUTOR K, 2016). 

E pela viabilidade financeira 

“É mais barato trazer de lá (Rio Grande do Sul) o vinho que fabricar aqui” 

(PRODUTOR J, 2016). 

“Possuímos uma estrutura de comodato por isso vendemos mais barato e nossos 

principais fornecedores são do Sul também” (PRODUTOR J, 2016).  

Há também a compra realizada por produtores de São Roque feita junto a um produtor 

local de maior capacidade. 

“Desde que comecei a construir o balcão o (PRODUTOR C) já estava engarrafando 

para mim uma marca própria e até hoje tenho esta parceria com ele” (PRODUTOR A, 

2016). 

“O Produtor D é meu único fornecedor” (PRODUTOR E, 2016). 

Neste aspecto é visível que as parcerias com o Rio Grande do Sul trazem vantagem 

competitiva para os clusters de São Roque, pois nota-se que a capacidade de venda 

local de vinhos é maior que a sua capacidade de produzir uvas in natura, bem como 

também de vinificar. E, curiosamente essa parceria existe com empresas 

concorrentes, o que leva a possibilidade de que a capacidade de produção de uvas in 

natura no Rio Grande do Sul é feita em larga escala e possibilita custos operacionais 

menores que os da cidade de São Roque. 

E, também é possível concluir que a escala que poderia ser impeditivo para os 

produtores de menor porte em São Roque, tem-se como solução a parceria entre 

produtores locais maiores que revendem aos menores, o que viabiliza o negócio dos 

pequenos, e a esses trazem vantagem competitiva. 
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5.7. Cooperação propriamente dita 

Todos os entrevistados acreditam que se ajudam e cooperam entre si, alguns de 

formas simples como se precaverem quanto a fornecedores e clientes problemas 

“Chegamos a comentar sobre clientes ou fornecedores que tenham sido prejudiciais 

para nós “(PRODUTOR B) 

A respeito de tributação 

“Sim, a gente coopera ente nós, caso algum precise de informações sobre impostos” 

(PRODUTOR C) 

Assim como troca de materiais: 

A troca de matéria-prima como rolha, garrafas, açúcar e etc só ocorre se tiver uma 

grande amizade entre os donos das vinícolas” (PRODUTOR B, 2016). 

Caso algum precise de garrafa, rolha a gente se ajuda” (PRODUTOR C, 2016). 

 Entendem que a troca de informações ocorrer no Sindicato (SINDUSVINHO) 

As reuniões no SINDUSVINHO é uma oportunidade para compartilharmos 

informações uns com os outros e cooperar entre si (PRODUTOR C) 

Para o produtor D o maior sentido da cooperação está em trazer os turistas para a 

‘rota do vinho’ 

“Eu acredito que hoje temos uma cooperação no sentido de trazer os turistas e todos 
se beneficiam com isso. Quando temos alguma dúvida conversamos com os nossos 
concorrentes locais para saber, por exemplo, se o problema com o fornecedor é apenas 
com a gente ou com mais alguém” (PRODUTOR D, 2016). 

A cooperação ocorre maneira informal:  

“A troca de ideias mais com um do que com outro, dúvidas técnicas, marcas, produção 
tudo mais informal. Normalmente consulto para saber de certos clientes, no caso de 
maquinários mais parecidos, como eles trabalham...” (PRODUTOR D). 

Com o depoimento do (PRODUTOR E) pode-se observar que há parcerias de longa 

data na produção local 
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“.... há cinquenta anos o (PRODUTOR A) que faz o vinho para mim. Mesmo ele fazendo 
o nosso produto temos diferença de sabor dos produtos deles, pois os nossos produtos 
são feitos de acordo com as nossas orientações (PRODUTOR E).  

Parcerias para comprar em conjunto: 

“Fazemos parcerias para compra conjunta com outros integrantes do roteiro do vinho 

com um produtor grande e outros componentes do roteiro que são menores” 

(PRODUTOR E).  

Parcerias para plantar uvas. 

“Tem um produtor de São Roque que tem uma parceria com a Embrapa, e que nos 

orienta quanto às uvas que vão dando certo de plantar aqui na cidade” (PRODUTOR 

E). 

A cooperação entre os participantes do cluster de São Roque é comum durante a 

Exposição anual na cidade. 

“Um ajuda o outro, especialmente na festa expo, cada ano melhora a visualização dos 

nossos vinhos” (PRODUTOR L, 2016). 

Há, portanto, indicativos de que essa cooperação embora explicitada não é a 

característica de vetor de vantagem competitiva. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo discutir a questão das vantagens competitivas dentro 

de um cluster, no sentido de entender se há cooperação entre os participantes do 

cluster e se havendo, se esta gera uma vantagem competitiva para o contexto coletivo. 

O questionamento se deu pela seguinte pergunta problema: Há cooperação entre os 

vitivinicultores da cidade de São Roque que possa gerar vantagem competitiva para 

o vitivinicultor da cidade de São Roque?  

Diante deste questionamento foram levantadas 3 hipóteses que serão analisadas a 

seguir: 

Hipótese 1 -   

Há uma cooperação, mesmo que implícita, entre os integrantes do cluster vitivinicultor 

de São Roque que pode ser uma cooperação irrelevante para o todo, conforme 

definido por Suzigan et. al (2001).  

Esta pesquisa aponta evidencias para uma cooperação entre os produtores do cluster 

e essa cooperação ocorre de maneira informal. A relação entre os produtores é 

fundamental para o entrosamento deles no sentido de cooperar versus competir, o 

que dita o crescimento do cluster. Essa relação advém desde a primeira geração dos 

produtores do cluster, se tornando algo difícil de ser imitado.  

Hipótese 2 - 

Há uma parceria importante entre o aglomerado de São Roque e os fornecedores de 

matérias primas do Rio Grande do Sul que pode ser uma cooperação relevante, 

definida por Suzigan et. al (2001). 

A pesquisa constata que a parceria com o Rio Grande do Sul é algo essencial para a 

existência do cluster de São Roque no mercado, pois todo seu vinho de mesa tem 

procedência do Rio Grande do Sul, e este é único fornecedor do cluster, por cerca de 

três décadas. Nesta pesquisa pudemos constatar que esta parceria é benéfica para 

ambas as partes no sendo financeiro e de negócios.  
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Hipótese 3 -  

Havendo cooperação entre os participantes do cluster, ela lhes dá vantagem 

competitiva em um contexto coletivo. 

Pode-se analisar tanto na revisão de literatura quanto na pesquisa de campo que as 

empresas que fazem parte de um cluster têm vantagens competitivas frente a 

empresas que atuam de forma isolada, pois normalmente a cidade/região na qual o 

cluster está instalado se desenvolve ao redor dele que contribui para o crescimento 

para a cidade/região.  

Do mais, pode-se concluir que o cluster pratica de forma harmônica a competição e a 

cooperação. Porter (1999), ressalta que a cooperação no sentido vertical da cadeia 

produtiva é intensificada pela troca de conhecimento e a acirrada rivalidade no sentido 

horizontal é capaz de criar inovações tecnológicas e propiciar ao cluster 

desenvolvimento econômico. Essa pesquisa observou que, no caso do cluster de São 

Roque, a cooperação no sentido horizontal, entre o Rio Grande do Sul e o cluster de 

São Roque, tem funcionado há três décadas e essa relação é de difícil imitação.  

7. CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES  

Embora essa pesquisa chegue a conclusões tais como: a existência de uma 

cooperação entre os componentes do cluster, a rivalidade é encarada como forma de 

crescimento e que a centralização geográfica das vitivinícolas é benéfica tanto para a 

cadeia produtiva como um todo como para os clientes. Este trabalho tem limites que 

a metodologia de estudos de caso impõe. As conclusões não permitem uma 

generalização para outros clusters, ficam limitadas a este estudo feito no cluster 

vitivinícola da cidade de São Roque. De modo que os fatores aqui levantados para ser 

validados carecem de pesquisas em outros clusters empresariais. 

Em uma nova pesquisa poderia ser investigado a questão da competição entre os 

clusters citados. É perceptível neste trabalho a dependência do Rio Grande do Sul 

como fornecedor para as vitivinícolas de São Roque e a concorrência para com o 

Cluster de Jundiaí. Estas relações poderiam ser melhores aprofundada e discutidas.  
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